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Homalight® S – daugiasluoksnė plokštė, kurią sudaro: viduje labai lengva medžio plaušų plokštė, o iš šonų 4 mm
HDF HOMADUR® S plokštės.
Gamintojas: HOMANIT, Vokietija.
Homalight® S plokštės privalumai:
– lengva
– vienalytė medžiaga
– stabili
– paprastai apdirbami kraštai
– montavimo sistemoms nėra jokių apribojimų
– galimybė keisti formatus
– universalus paviršiaus apdirbimas
– galimas pjaustymas ir frezavimas
– ekologiškas produktas
Panaudojimo sritys:
– stalviršiai
– lentynos
– korpusai
– pertvarinės sienėlės
– lubos
Apdirbimas:
Homalight® S apdirbama universalia technologija. Jei naudojamas presas, jis turi būti pritaikytas viduriniam
sluoksniui. Kraštai turi būti apsaugoti nuo drėgmės poveikio ir smūgių.
Maksimali apdirbimo temperatūra: 100 ºC
Maksimalus spaudimas: 0,5 kg/cm² (esant didesniam slėgiui galima deformacija).
Montavimas:
Montavimo įrangai specialių reikalavimų nėra.
Specifikacija:
Stardartinis storis:
Standartiniai matmenys:
Tankis:
Leistinos standartinės
formato nuokrybos:
Leistinos kampų nuokrypos:
Atsparumas spaudžiant
statmenai plokštės plokštumai :
Storio tolerancija:
Drėgnumas % :
Formaldehido kiekis:

38 mm / 48 mm / 58 mm (išorinis sluoksnis 4 mm šlifuotas HDF)
2800 x 1220 mm (kiti matmemnys pagal užsakymą)
38 mm: 330±30 kg/m³; 48 mm: 310±30 kg/m³; 58 mm: 290±30 kg/m³

Vienetai pakuotėje:

38 mm – 28 vnt; 48 mm – 22 vnt; 58 mm – 18 vnt.

± 2 mm / 1000 mm
± 2 mm / 1000 mm (imant per kraštinės ilgį)
≥ 100 kPA
± 0,5 mm
7±3
≤ E1/CARB

„S.K.S.“ sandėlio programoje 2800 x 1220 x 38 mm formatas. Kaina 43,20 Lt/m² + PVM.
Daugiau informacijos:
Vilniaus regiono vadybininkas Marius Zelionka tel. 8 698 73052 el.p.: marius@sks-uab.lt
Kauno regiono vadybininkė Jūratė Nemanienė tel. 8 640 25530 el.p.: juraten@sks-uab.lt
Klaipėdos regiono vadybininkas Darius Mlečka tel. 8 698 06416 el.p.: darius.m@sks-uab.lt

